
Pane řediteli, co Vás přimělo ucházet se  
o funkci ředitele „fifejdské nemocnice“?

Ucházet se o funkci ředitele této nemocnice 
pro mě byla nesmírná výzva, zvlášť v souvislosti 
s probíhajícím procesem slučování Městské ne-
mocnice Ostrava (MNO) s Městkou záchrannou 
službou Ostrava (MZSO).
Funkci ředitele zastáváte krátce, co Vás 
nyní nejvíce zaměstnává? Je to zmíněné 
slučování?

Ano, je to právě ono slučování. Jedná se 
totiž o komplexní postup, jehož cílem je dosáh-
nout sjednocení mnoha dílčích procesů, ať už se 
jedná o informační technologie, mzdové pod-
mínky či odbory. Jsou to tedy veškeré okolnosti 
týkající se úspěšného dokončení sloučení těchto 
dvou organizací.
Sloučení MNO a MZSO je velkou událostí. 
Probíhá proces slučování podle plánu?

Ano, slučování obou organizací úspěšně 
pokračuje a první výsledky jsou znát už v této 
chvíli. Důležité na celém slučovacím procesu 
však je, že pacienti jej nijak nepocítí, protože 
veškeré služby záchranných složek zůstanou za-
chovány. Pacienti však jistě zaznamenají změny 
k lepšímu. Důsledkem efektivnější spolupráce 
jednotlivých oddělení, dispečinku a sanitních 
vozů totiž bude především zkrácení čekací doby 
pacientů na sanitní vozy. Ke zkrácení čekací 
doby přispěje rovněž plánované navýšení počtu 
řidičů a sanitářů a celkově větší využití kapacity 
DRNR (Doprava raněných, nemocných a rodi-
ček).
Velmi diskutovány jsou také personální 
změny, novináři hovoří o „personálním 
zemětřesení“. Co Vás k tomuto kroku 
vedlo?

Neřekl bych, že se jedná o zemětřesení, ale 
o racionalizaci TH pracovníků, jehož cílem má 
být zefektivnění celé administrativní správy ne-
mocnice. To s sebou logicky přinese významnou 
ekonomickou úsporu. Chtěl bych však zaměst-
nance ujistit, že žádné další větší personální 

změny nechystáme a rozhodně nechceme měnit 
strukturu klinických oddělení. Naopak, chceme 
nemocnici obohatit hlavně o nové lékaře a od-
borníky, kteří přispějí ke zkvalitnění lékařské 
péče a k zvýšení profesionální pověsti nemoc-
nice.
Podle Vašich slov v médiích probíhá 
v současné době vlastní hospodářský au-
dit nemocnice, co si pod tím představit?

S okamžitou platností byla pozastavena veš-
kerá výběrová řízení (u nichž to bylo možné), 
a to až do doby, než bude přezkoumána jejich 
ekonomická výhodnost. Rovněž došlo ke sní-
žení hodnoty z 500 na 200 tisíc korun pro za-
kázky, u nichž bude vyžadováno řádné výběrové 
řízení. Zároveň všechny objednávky nad 50 tisíc 
korun budou možné pouze s mým podpisem 
nebo podpisem ekonomického náměstka pana 
Šmída. Do budoucna také počítáme, v rámci 
možností, s využitím elektronických aukcí.
Existuje něco, co Vás ve funkci ředitele 
překvapilo či zaskočilo?

Ne, díky mé dlouholeté praxi ve zdravotnic-
tví mě už opravdu překvapit či zaskočit nemůže 
nic. (smích)
Chtěl byste ještě něco v nemocnici změ-
nit? Jaká je Vaše vize nemocnice do bu-
doucna?

Samozřejmě, těch změn je potřeba vícero. 
Jedná se např. o zkrácení čekací doby na plá-
nované operace, urgentně je potřeba vybudovat 
nové hemodialyzační středisko. Dále je nutné 
zlepšit technický stav budov jednotlivých oddě-
lení, obnovit projekt a realizaci operačních sálů, 
zřídit heliport. Kromě toho považuji za velmi 
důležité udržet status komplexního kardiovas-
kulárního centra, obhájit status iktového centra 
či usilovat o status traumatologického centra. 
V neposlední řadě je rovněž nezbytné udržet 
dobrou pověst nemocnice jako takové v očích 
veřejnosti.
Jste velmi zaměstnaný člověk. Co rád dě-
láte ve volném čase, jestli Vám nějaký vů-
bec zbývá?

Abych řekl pravdu, příliš volného času mi 
nezbývá. Když už však nějaký čas mám, rád cho-
dím do lesa sbírat houby, čtu. Naposledy jsem 
četl nové vydání Urgentní medicíny. Rád také 
jezdím k moři, letos se s manželkou chystáme 
autem do Chorvatska. Velmi se těším, až si leh-
nu na pláž a nebudu pár dní nic dělat. Sílu mi 
pak dodává káva a spánek, když na něj dojde.
Do městské nemocnice jste přišel z dluhy 
zatížené nemocnice v Novém Jičíně. Jak 
se Vám tam práce dařila a jak Vás to při-
pravilo na řízení naší nemocnice?

Situace v Novém Jičíně byla velmi složitá, 
nechtěl bych to příliš rozebírat, ale nejdůležitěj-
ším úkolem tam bylo zjistit skutečný stav, jaká 
je pravá hodnota zadlužení a začít připravovat 
a realizovat krizový plán k postupnému snižo-
vání dluhů. K našemu překvapení se ukázalo, že 
míra zadlužení je výrazně vyšší, než bylo uvá-
děno. Přesto se nám podařilo postupně z toho 
koláče dluhů začít, v rámci možného, ukuso-
vat. V porovnání s touto zkušeností se na práci 
v Městské nemocnici Ostrava nesmírně těším. 
Zde nás čeká rozvoj. Je jasný příslib zřizovatele, 
že nemocnice zůstane v rukou města a že do ní 
bude v příštích letech investováno. Máme šanci 
vytvořit zde skutečnou Metropolitní nemocnici 
a věřím, že se nám to společně podaří.

(red)
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MUDr. Tomáš Nykel se ujal funkce ředitele 
Městské nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava má nové vedení
S nástupem MUDr. Tomáše Nykla do funk-

ce ředitele Městské nemocnice Ostrava došlo po 
personální stránce k redukcím a změnám pře-
devším v oblasti managementu. Důvody per-
sonálních změn jsou jednak ekonomické a jed-
nak profesní, jsou však vedeny jediným cílem 
– dalším zkvalitněním lékařské péče o pacienty 
Městské nemocnice Ostrava.

Zrušení některých pozic náměstků (perso-
nální, tajemník) se v konečném důsledku odrazí 
ve významné ekonomické úspoře, což umožní 
investovat ušetřené peníze. Profesní změny pak 
vyplývají ze skutečnosti, že nový ředitel je zod-
povědný za plynulý chod celé organizace a je 
jeho legitimním právem a možností mít po svém 
boku pracovníky, které má osobně prověřené. 
„Nejde o profesní změny v tom smyslu, že by 
předchozí pracovníci odváděli špatnou práci, 

ale profesní s ohledem na mé osobní zkušenosti 
s prací nově příchozích,“ uvedl ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.

Do funkce ekonomického náměstka byl 
jmenován Ing. Petr Šmíd, na pozici náměstka 
ředitele pro léčebnou péči nastoupil MUDr. To-
máš Mrázek, Ph.D. a náměstkyní ředitele pro 
ošetřovatelskou péči se nově stala Mgr. Margita 
Mališková. Pozice technického náměstka za-
tím není obsazena, předpokladem však je najít 
odborníka na tento post v nejbližších týdnech. 
K personálním změnám došlo rovněž na Oddě-
lení vnějších vztahů a prezentace, jehož se ujal 
Jiří Maléř.

Nové tváře nemocnice budou blíže před-
staveny v příštím vydání Zpravodaje nemoc-
nice!!!. 

(red)
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Paní vrchní, na centrální sterilizaci ne-
dávno proběhlo několik auditů, jak často 
k nim dochází? 

V loňském roce jsme měly pět vnitřních 
interních auditů, v letošním roce jsou naplá-
nované čtyři a to na jednotlivé zóny: septickou, 
mezoseptickou a aseptickou a na vedení doku-
mentace. Tím, že pracoviště je od roku 2008 dr-
žitelem certifikátu kvality ISO 9001, měly jsme 
v loňském roce ještě dozorový audit externího 
auditora, který si vždy sám určuje, kterou oblast 
bude auditovat. Certifikát je udělen na tři roky, 
takže letos v září nás čeká recertifikační audit, 
který prověří, zda jedeme v té správné linii. 
Jestli dodržujeme všechno, co máme – zákony, 
normy, vyhlášky. Tento audit bude trvat dva 
dny a prověří všechny oblasti práce na centrální 
sterilizaci včetně oblasti nákupu, proškolování 
a vzdělávání personálu, hodnocení zákazníka. 
Věřím, že uspějeme a certifikát nám bude opět 
na tři roky prodloužen. 
Jak dlouho děláte tuto práci? 

Pracuji zde od dubna 2006. Předtím jsem 
vždy pracovala jako chirurgická sestra. Začínala 
jsem na standardním oddělení septické chirur-
gie, nějakou dobu jsem pracovala v chirurgické 
a ortopedické ambulanci. V roce 2000 jsem za-
čala pracovat na operačních sálech v Nemocnici 
Ostrava Jih jako sálová sestra. Tato práce mě 
velmi oslovila a uspokojovala. Dál jsem se vzdě-
lávala, absolvovala jsem postgraduální studium 
v oboru Instrumentování na operačním sále. 
Byla to zatím nejlepší práce, kterou jsem dělala. 
Ale zdravotní handikep mne donutil opustit in-
strumentování a jediné přirozené pokračování 
mé pracovní kariéry bylo jít pracovat na cent-
rální sterilizaci. Je to protipól práce na operač-
ních sálech. Mohla jsem zde ale využít všechny 
zkušenosti, které jsem při práci na sále získala.
Co vás na této práci baví?

Baví mne práce s lidmi, baví mne dělat ser-
vis pro operační sály, spolupracovat s instru-
mentářkami. Kdysi byla centrální sterilizace 
považována doslova za pracoviště „odložených 
sester“, které už nestíhají práci na oddělení  
a tak prostě jdou balit čtverečky, skládat tampó-
ny a rukavice. Od těch dob se však strašně moc 
změnilo. Dnes takovou práci vůbec neděláme. 
Základem a největší náplní naší práce je servis, 
tzn. příprava instrumentaria pro operační sály. 
A tak, jak se stále vyvíjí sterilizace, tak se vyví-
její i operační obory. Neustále u nás máme na 
předsterilizační přípravu a sterilizaci nové ná-
stroje, nové operační soupravy instrumentaria 
a to je to, co mne baví. Že něco znám a stále se 
něco nového učím. My na centrální sterilizaci 

musíme vědět, na co si dát při mytí, skládání, 
balení a sterilizaci instrumentaria pozor, aby 
při operacích na sále nic nechybělo. To, že něco 
bude chybět, nějaký šroubeček, matička, koleč-
ko, uzávěr, to je největší strašák nás všech na 
„sterilce“. 
Máte nějakou svou vizi tohoto oddělení?

S bývalou paní vrchní Tichopádovou jsme 
pracovaly na přípravě ISO 9001 společně. Byly 
jsme obě původně instrumentářky, což jsem 
osobně brala jako obrovské plus, rozuměly jsme 
si. Nastartovaly jsme to dobře, proto co se týče 
procesů na centrální sterilizaci, nechtěla bych 
měnit nic. Chci udržet nebo i zvýšit dosaženou 
laťku. Pokud máme jako oddělení nějaké nedo-
statky, jsou způsobeny především stavebním 
uspořádáním pavilonu.

Jediné, co jsem změnila, byl rozpis směn. 
Jsme servis pro operační sály, ty začínají své 
programy ráno. Pro nás na sterilce to znamená, 
že největší nápor práce je v odpoledních hodi-
nách od 12 do 20 hodin. Objem práce je v této 
době pětinásobný oproti rannímu provozu od 6 
do 12 hod., takže jsem byla nucena upravit smě-
ny z dvousměnného provozu na jednosměnný 
s postupnými nástupy.
Kolik lidí zde pracuje a jakých profesí?

Pracuje zde devět sanitářek, dvě ošetřova-
telky a osm všeobecných sester bez odborného 
dohledu. Z nich dvě pracují ve funkci vedoucí 
směny a v odpoledních hodinách koordinují 
práci na všech úsecích a v mé nepřítomnosti 
mne také zastupují.
Jak fungují postupné nástupy v praxi?

V současné době personál nastupuje na 
pracoviště tak, jak k nám přichází instrumen-
tarium. Část personálu tu musí být v šest ráno, 
kdy přijíždí materiál z ambulancí a oddělení  
a také materiál z pohotovostních služeb operač-
ních sálů. Další personál přichází na půl desá-
tou, další potom na půl dvanáctou, na půl jednu  
a na půl druhou. Mají osmihodinovou pracovní 
dobu a podle toho pak končí. Po 20. hodině je už 
v podstatě útlum v příjmu materiálu, přichází 
pouze materiál z pohotovostního chirurgického 
operačního sálu. Vím, že se změnou směn se ně-
které kolegyně ještě zcela nesmířily, především 
proto, že se jim významně zvýšil počet směn 
v odpoledních hodinách a rády by se vrátily 
k původním směnám. Osobně jsem přesvědče-
na, že změna byla nezbytně nutná. V minulosti 
jsme měly obrovské problémy s tím, aby se prá-
ce v odpoledních hodinách do 22 hodin vůbec 
stihla. Dnes práci stíhají, mají dostatek času, 
aby v rozumném pracovním tempu odvedly 
dobře svou práci. 
Sterilizujete jenom pro naši nemocnici?

Sterilizujeme také pro soukromé ambulant-
ní lékaře, pro pedikúry a manikúry, kosmetiku, 
rehabilitace. Lze říct, že ještě stále máme volnou 
kapacitu pro externí zakázky.
Co pro vás bylo při nástupu na toto oddě-
lení nejtěžší?

Když jsem tady nastoupila v roce 2006 jako 
staniční sestra, nebyla spolupráce s operačními 
sály úplně ideální. Ale postupně jsem staniční 
sestry jednotlivých sálů navštívila osobně a do-
mluvily jsme se na konkrétní spolupráci a od-
stranění stávajících problémů.

Postupně i v souvislosti s přípravou na zís-
kání ISO 9001 jsme začaly tvořit setovací karty 
jednotlivých instrumentačních souprav, upřes-
ňovat názvy jednotlivých nástrojů a také pravi-
dla, jak se dá karta měnit. Dříve bylo zvykem, 
že někdo zavolal a tu jsme ze soupravy vyndaly 
peán, tady přidaly nůžky, ale o tom, že v kazetě 
chybí peán, nebyl žádný zápis, jen se to rukou 
dopsalo nebo škrtlo. Dnes to už nejde, všechno 
je ošetřeno standardem a je dané, že všechno 
musí být v písemné formě. Takže na základě 
písemného požadavku sestavím setovací kartu, 

kde je uvedené instrumentarium, které je obsa-
hem soupravy, uvedu, jak se provádí předsteri-
lizační příprava, čili v jakém programu se myje 
v myčce, jak se souprava zabalí, zda kontejner 
nebo zátěžová fólie, jak se instrumentarium 
sterilizuje, zda pára či plazma a při jaké teplo-
tě se sterilizuje. Toto určuje vždy výrobce. Také 
zde uvedu, jaká je exspirace sterilní soupravy 
při expedici ze sterilizace, zda 6 dnů nebo 12 
týdnů dle požadavku zákazníka. Jsou zde uve-
deny pokyny pro sestru, která bude provádět 
skládání-setaci operační soupravy, na co si má 
dát pozor, co má důkladně zkontrolovat, právě 
ty šroubky, dutiny, uzávěry, o kterých jsem již 
mluvila. Pokud je to vhodné, je provedena také 
fotodokumentace soupravy. Jednu setovací kar-
tu nechám u nás na pracovišti a druhou posílám 
na oddělení, kde kompetentní osoba tuto kartu 
podepíše a tím je karta v platnosti. Ve chvíli, kdy 
se zákazník rozhodne, že obsah soupravy chce 
změnit, musí napsat záznam Hlášení o změně 
skladby instrumentaria. Na základě tohoto do-
kumentu můžu provést změnu, udělat novou 
verzi setovací karty. Setovací karty se archivují 
dva roky po ukončení jejich platnosti. Výhodou 
pro personál na centrální sterilizaci je, že jsou 
dány přesné pokyny, které nemůže jen tak ně-
kdo po telefonu měnit. Zároveň je ale povinnos-
tí personálu centrální sterilizace tuto kartu vždy 
při setaci použít. 
Co všechno musí umět personál na Oddě-
lení centrální sterilizace?

Měl by znát problematiku práce na operač-
ních sálech a znát instrumentarium. Proto si 
myslím, že na OCS by měly pracovat periope-
rační sestry nebo sestry se zkušeností z ope-
račního sálu, které ví, jaký je postup na sále  
a chápou souvislosti a důležitost správně při-
pravených nástrojů. Jenže jak jsem zjistila, není 
to obvyklé na žádné sterilizaci v republice. Pro-
to jedním z hlavních úkolů pro mě bylo naučit 
kolegyně, na co si mají dát pozor, proč tyhle 
věcí patří k sobě a ty další ne, nebo které věci je 
nutné po umytí v myčce ještě důkladně zkontro-
lovat lidským okem. Také jak instrumentarium 
po mytí ošetřit, jak zkontrolovat jeho funkčnost, 
jak zabalit, aby nedošlo k jeho poškození. U nás 
pracují většinou sestry z bývalých dětských jes-
lí a z jiných, spíše interních oddělení. A musím 
říct, klobouk dolů před nimi, že byly schopné se 
všechno naučit a každý den se snaží odvést dob-
ře a kvalitně svou práci.

Co se týká ošetřovatelek a sanitářek, jsou 
to ženy z různých profesí, které si dodělaly sa-
nitářský nebo ošetřovatelský kurz a přišly na 
centrální sterilizaci. Při nástupu neměly žádnou 
zkušenost ze zdravotnictví, natož ze sálů. Muse-
ly se naučit všechno, co dnes znají, od obsluhy, 
správné přípravy a naložení myčky a až po seta-
ci a kompletaci jednotlivých nástrojů. 

Velmi se mi také osvědčily stáže periope-
račních sester, které si projdou celý proces na 
centrální sterilizaci, zjistí jaká je naše práce 
v jednotlivých zónách, co se vlastně s jejich ope-
račními soupravami a nástroji děje. Vyzkouší si 
poskládat cizí síto, které neznají. Přitom nám 
ukážou a upozorní, na co si máme dát právě na 
jejich instrumentariu pozor. I díky těmto stážím 
se zlepšila komunikace mezi námi a sály. 
Zmínila jste se o dokumentaci, co všech-
no musí dokumentovat?

Dle vyhlášky 195/2005 Sb. je nařízeno do-
kumentovat sterilizační procesy a je jí doporu-
čeno dokumentovat předsterilizační přípravu. 
Máme zavedený systém štítků, kterými je vyba-
ven každý jednotlivě balený nástroj i každá sou-
prava. Na štítku je uvedeno číslo sterilizátoru  
a číslo šarže sterilizačního cyklu. Dle tohoto 
čísla jsme schopny dohledat jak záznam Ste-
rilizační protokol, tak záznam Protokol před-

PŘEDSTAVUJEME: Bc. Martinu Mikurdovou, vrchní sestru 
Oddělení centrální sterilizace
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Na akci Lidé lidem 2011 na Masarykově 
náměstí v Ostravě ve čtvrtek 23. června repre-
zentovaly Městskou nemocnici Ostrava dvě 
zdravotně-sociální pracovnice Jana Janečková 
a Lenka Sidorová. 

„Kolegyně prezentovaly sociální služby po-
skytované v Městské nemocnici Ostrava - kon-
krétně činnosti, kterými se zabývají pracoviště 

Referát zdravotně-sociálních služeb a Dům so-
ciálních služeb,“ řekl vedoucí zdravotně-sociál-
ní pracovník Mgr. Petr Popek. Podle slov Jany 
Janečkové a Lenky Sidorové se návštěvníci této 
akce, která byla přehlídkou sociálních služeb  
a souvisejících aktivit, zajímali zejména o tiště-
né materiály naší nemocnice. 

(via)

Nechyběli jsme na akci Lidé lidem 2011

Slyšela jsem, že chirurgické oddělení 
naší nemocnice patří k centru, kde je 
každoročně odoperováno velké množství 
pacientů s kolorektálním karcinomem. 
Zeptala jsem se primáře MUDr. Tomáše 
Mrázka – je to pravda?

Ano. Jsme rádi, že se naše chirurgie počtem 
přes 140 operací pro primární rakovinu tlusté-
ho střeva ročně řadí mezi pět největších center 
zabývajících se touto problematikou v ČR. Je to 
samozřejmě nejen zásluha chirurgického praco-
viště. 
Takže tak vysoký počet odoperovaných 
pacientů souvisí i s vaší spoluprací s ostat-
ními odděleními? 

Kolorektální karcinom (rakovina tlustého 
střeva) je v posledních letech beze sporu jed-
ním z celospolečensky nejzávažnějších témat.  
Vyplývá to z vysoké incidence tohoto onemoc-
nění, ve které patří ČR již roky neslavný primát. 
Takže řešení tohoto onemocnění je v rukou celé-
ho týmu specialistů. Podílí se na něm gastroen-
terologové, radiodiagnostika, histopatologové  
a onkologové. Jen tak je možné zajistit, aby 
celá léčba probíhala přesně podle jasně stano-
vených kritérií zohledňujících rozsah a loka-
lizaci nádoru, věk pacienta i přidružená one-
mocnění. 
Co by podle Vašeho názoru mělo pacienta 
přesvědčit, aby podstoupil tuto náročnou 
operaci právě na vašem oddělení?

Pokusím se, aby odpověď nezněla příliš 
pyšně. Naše oddělení v současné době splňuje 

nejpřísnější kritéria operační i pooperační péče 
o pacienty s tímto onemocněním. Tým lékařů je 
připraven provést tyto operace laparoskopicky 
nebo klasickou metodou s přísným dodržová-
ním onkochirurgických pravidel. Již čtvrtým 
rokem velmi přesně kontrolujeme výsledky 
chirurgické léčby a s pokorou můžeme říct, že 
nízký počet pooperačních komplikací i následné 
dlouhodobé sledování pacientů nám umožňuje 
tvrdit, že se můžeme z tohoto pohledu srovná-
vat nejen s českými špičkovými pracovišti. Toto 
jsme si ověřili i při nedávném pobytu na chi-
rurgické klinice Univerzity v Barceloně u pana 
profesora Lacyho. 
Chystáte se zavést v léčbě něco nového?

Musíme se v prvé řadě snažit o zkulturnění 
a zlepšení přístrojového vybavení na operač-
ních sálech tak, aby ještě lépe splňovalo kritéria  
21. století. Samozřejmě jsme se na jiných pra-
covištích inspirovali…. Chtěli bychom se vybavit 
přístrojem na dokonalou koagulaci a separaci 
tkání, který laparoskopické i otevřené opera-
ce povyšuje z hlediska krevních ztrát i elegan-
ce na vyšší stupeň. Dále bychom chtěli zlepšit 
spolupráci s již uvedenými specialisty tak, aby 
průchod nemocného od diagnostiky tohoto ne-
příjemného onemocnění až po vyřešení byl co 
nejhladší. Na závěr bych chtěl všem spolupracu-
jícím lékařům, kteří nám své pacienty odesílají 
k chirurgickému zákroku, upřímně poděkovat. 
Budeme se snažit, aby naše výsledky snesly  
i v dalších letech ta nejpřísnější měřítka.

(rr)

S kolorektálním karcinomem  
si na chirurgii MNO poradí

sterilizační přípravy a tím doložit, jak byl daný 
nástroj umytý a vysterilizovaný, že byly dodrže-
ny veškeré parametry – teplota, čas, tlak. Tato 
dokumentace je zatím vedena ručně, počítačo-
vě jsou pouze zpracovány výpisy jednotlivých 
cyklů sterilizátorů a myček a vše se archivuje 15 
let. Osobně bych si moc přála, aby byl v naší ne-
mocnici zaveden systém MEDIX, který by nám 
nařízenou dokumentaci výrazně ulehčil.
Jaký máte kolektiv?

Osobně se domnívám, že dobrý. Je to žen-

ský kolektiv, babinec, nemáme tady žádného 
kolegu. Ale personální obsazení je tu stálé a to 
je obrovská výhoda. Sestry, ošetřovatelky i sa-
nitářky jsou velmi šikovné, znají se a ví, že se 
na sebe mohou spolehnout. Jsou schopné dobře 
odvést svou práci a málokdy potřebují nějaké 
popostrčení z mé strany.
Co vás osobně nabíjí?

Teď mne nadchla zumba. Snažím se chodit 
alespoň dvakrát týdně na zumbu a jednou týdně 
na břišní tance. Je to pro mě relax, odpočinek 
po celém dnu, kdy si pohybem vyčistím hlavu… 

Jinak klasika - hory, kolo, běžné věci.
Co byste chtěla?

Ráda bych absolvovala certifikovaný kurz 
pořádaný Institutem postgraduálního vzdělává-
ní ve zdravotnictví v Brně, určený pro pracovní-
ky centrálních sterilizací.
Co budoucnost?

Měly bychom se s centrální sterilizací stěho-
vat do nových prostor, ale zatím k tomu čas ještě 
finančně nedozrál, i když vize a projekty už jsou 
samozřejmě hotové. 

 (via)

Parkování v Městské nemocnici Ostrava 
bylo vždy problémové. „Nebyly zajištěny volné 
požární plochy dle platné legislativy. Mnohdy 
nebyla zajištěna adekvátní průjezdnost vozidel 
IZS a s problémy se provádělo i odklízení sně-
hu. Po zpoplatnění parkoviště na ulici Odboje se 
ještě situace v MNO rapidně zhoršila. Hospita-
lizovaní pacienti parkují i několik dnů v areálu 
a dle zjištění se stávalo, že zde parkují bez skru-
pulí i osoby pracující v blízkých firmách. V prv-
ní etapě se rozdal předepsaný počet povolenek  
k vjezdu a parkování. Tyto karty umožňuji vjezd 
a parkování, ale negarantuji volné parkovací 
místo. Se souhlasem patřičných orgánů se ob-
novilo a změnilo svislé a vodorovné dopravní 
značení. Po změně přibylo několik míst k za-
parkování, situaci to však významněji nezlep-
šilo“ řekl vedoucí Oddělení dopravy MNO Jan 
Vavroš. 

Z tohoto důvodu úsek náměstka ředitele 
pro techniku a provoz začal připravovat v této 
oblasti zásadní krok. V současné době se připra-
vuje projekt, který by měl zvážit všechny mož-
nosti parkování v areálu a stejně tak technické 
možnosti zabezpečení placeného parkování,  
a to i s využitím prostorů, které budou součástí 
areálu MNO po sloučení s MZSO k 1. červenci 
2011. Projekt by měl být hotov do 15. července, 
pak bude předložen ke schválení zřizovateli ne-
mocnice, tedy vlastníkovi dotčených účelových 
komunikací. Do té doby vedení nemocnice vy-
šlo svým manažerům zdravotnických oddělení 
vstříc a zřídilo a nabídlo jim k užívání vyhrazená 
parkovací stání. 

„Předání klíčů k parkovacím zábranám 
se uskutečnilo na primářském sboru dne  
15. června. Pokud se připravovaný projekt 
dotáhne do zdárného konce, situace kolem 
zajištění průjezdnosti, omezení parkování ná-
vštěvníků MNO na nezbytně nutnou dobu  
a eliminace parkování osob, které nejsou v žád-
né vazbě k nemocnici, se snad jednou pro vždy 
vyřeší,“ uzavřel Jan Vavroš.  (via)

Ve čtvrtek 30. června odpoledne zača-
lo v Nemocniční lékárně Městské nemocnice  
Ostrava stěhování. Pracovníci lékárny připra-
vovali své pracoviště k předání stavbařům a ře-
meslníkům. Už v pátek 1. července totiž začala 
rekonstrukce oficíny. Proto musela být lékárna 
pro veřejnost uzavřena. 

Primáři a vrchní sestry jednotlivých oddě-
lení dostali pokyny, jak bude lékárna fungovat, 
aby to naši pacienti hospitalizováni v MNO nijak 
nepocítili. Naopak pohotovostní služby lékárny 
se toto omezení nijak nedotklo. Provoz byl za-
jištěn každý den od 18 hodin běžným způsobem  
i po celou dobu přestavby. 

Na nové hezké prostředí lékárny se mohou 
pacienti těšit v druhé polovině měsíce. Rekon-
strukce je plánována do 21. července.         (via)

Připravuje se změna 
parkování v areálu 
nemocnice

Nemocniční lékárna
se přestavuje
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Staniční sestra JIP Neurologie Arthur Mül-
ler chtěl být odmalička vojákem. Proto šel na 
vojenské učiliště se zaměřením na týlové zabez-
pečení, kde studoval obor vojenský zdravotník.

„Když jsem potom odcházel do civilu, zvažo-
val jsem, co budu dělat dál. Ale člověk by přece 
měl dělat to, co umí. Vrátil jsem se tedy zpátky 

do Ostravy, otevřel jsem noviny a našel inzerát, 
že Městská nemocnice hledá sestru pro LDN 
Heřmanice. Tam jsem byl dva roky a pak po 
absolvování ostravského kolečka jsem se vrátil 
zpět do naší nemocnice, kde jsem prošel sep-
tickou JIPkou a operačními sály,“ říká o svém 
působení v naší nemocnici Arthur Müller. 

S negativní reakcí na to, že vykonává práci 
sestry, se nesetkal. „Ze začátku byl určitý údiv, 
protože nás bylo hodně málo. Víceméně si mys-
lím, že zpočátku v této profesi pracovali všichni 
ti, co odcházeli od armády. Ale postupem času 
nás přibývá a proto ani reakce okolí už nejsou 
takové udivené. Myslím si však, že sester mužů 
by mělo být rozhodně více než dnes, zejména na 
lůžkových odděleních. Naši pacienti jsou hodně 
těžcí a sestry - ženy se s nimi strašně nataha-
jí. Vůbec bych nenamítal, kdyby chlapů v této 
profesi bylo půl napůl. Muži mají přece jenom 
větší sílu při manipulaci s pacientem, ale jinak 
žádnou jinou výhodu nevidím,“ hodnotí stanič-
ní sestra Arthur Müller. Pacienti jej podle jeho 
slov přijímají zcela bez problému, zadrhávají se 
jen při oslovování. Většinou začínají slovy pane 
doktore… 

Ptám se proto na název profese, kterou vy-
konává… „Já jsem si na sestru zvykl. Zdravotní 
bratr je takové srandovní, ale nejvíc se to pou-
žívá. Jednu dobu jsem slyšel návrh na - diplo-
movaný ošetřovatel. Nevím, nic mne nenapadá. 
Bratr. Tak jak jsou sestry, tak jsou bratři…,“ 
usmívá se. 

Ve funkci staniční sestry je už pět let, musel 
si samozřejmě doplnit patřičné vzdělání: „Mám 
udělaný ARIP, který potřebují i sestry na JIP 
a je to jedna z podmínek kvalifikace staniční 
sestry,“ říká Arthur Müller. S kolegyněmi podle 
svých slov vychází dobře: „Někdy je to sice šíle-
né, ale většinou spolu vycházíme bez problémů. 
Člověk se však nesmí zaposlouchat do domácích 
problémů. To se raději seberu, a pokud to jde, 
uklidím se na chvilku do ústraní.“

Ve volných chvílích se tak trošku vrací zpět 
k armádě – zabývá se plastikovým modelář-
stvím – staví letadýlka. Přiznává, že to zabere 
strašně moc času a samozřejmě i místa. Když 
se ptám, kolik skříní zabírají jeho modely – 
s úsměvem přiznává dvě, zato větší. „Teď už 
si hodně vybírám, modeluji spíš takové větší 
špeky, se kterými se mohu vyhrát. Zajímám se 
o období první a druhé světové války plus Čes-
koslovensko. Ale dnes si už vybírám jenom to, 
co se mi líbí. Z Československa se snažím stavět 
všechno od začátku až po tu modernu, i když ta 
mne zrovna nebere. 

Ale netrávím veškerý čas jenom u modýlků. 
Aktivně jezdím na kole a také trénuji florbal děti 
ve Vítkovicích, což zabere spoustu času jak přes 
týden, tak i o víkendech. Je to asi 20 kluků ve 
věku od 6 do 13 let. Trénuji i proto, že můj malý 
hraje. Kdysi jsem se sportu věnoval aktivně, ale 
potom byla velmi dlouhá pauza,“ říká staniční 
sestra Arthur Müller.

 (via)

Člověk by měl dělat to, co umí…

Tak, jak ženy dnes už nezaskočí téměř žád-
ná tradiční mužská práce, také muži pomalu, 
ale jistě pronikají do teritorií prací ženských. 
Když jsem se dověděla, že máme staniční sestru 
muže, byla jsem překvapená. A máme dokonce 
dva muže v této funkci. 

Celkově pracuje na pozici všeobecné sestry 
(data k 1. 6. 2011) v Městské nemocnici Ostrava 
16 mužů a 3 zdravotní asistenti. Nejvíce sester 
- mužů pracuje na ARO - pět, dalším expono-
vaným pracovištěm je Centrální příjem s Emer-
gency, kde jsou čtyři. To, že se jim říká nemužně 
– sestra - zřejmě nijak neřeší, většinou si zvykli. 
Pacienti si je ale stejně více pletou s lékaři.

Vedoucí Domu sociálních služeb Mgr. Ta-
ťána Piskallová i její spolupracovnice Alena Ge-
bauerová přítomnost muže ve svém kolektivu 
vítají. „Na naše uživatele má velmi uklidňující, 
blahodárný vliv a budí větší respekt. To, že se 
na péči o člověka podílí muž je zcela přirozené, 
děje se přece tak i v rodině,“ řekla Mgr. Piskal-
lová. Podle ní jen někteří klienti odmítají pomoc 

muže při osobní hygieně. „V tom případě samo-
zřejmě jejich přání respektujeme, ale jsou to 
opravdu výjimky,“ řekla Alena Gebauerová.

„Co si budeme povídat, velmi dobrý vliv 
má muž také na čistě ženský kolektiv a celko-
vé chování personálu. Náš projev je díky němu 
daleko kultivovanější a sestrám je trapné třeba 
pomlouvat jedna druhou. Chlapi takové běžné 
ženské věci neřeší. Jejich komunikace je lepší, 
přímější,“ hodnotí Mgr. Piskallová. Jediného 
muže, kterého v DSS mají od února na pozici 
staniční sestra, pana Petra Milotu, hodnotí ze-
jména podle jeho osobních kvalit: „Je to velmi 
dobrý kolega, vždy je ochotný pomoct, vyjít 
vstříc a nedělá zbytečné řeči. Je konstruktivní 
a má dobrý vliv na pacienty i personál. Velkým 
plusem je jeho klidná povaha, díky které doká-
že vnést na jakékoliv jednání jak s klientem, tak 
s kolegy klid a rozvahu. Původně u nás dělal na 
stanici B všeobecnou sestru v běžném třísměn-
ném provozu, letos od února začal pracovat 
na pozici staniční sestry na stanici C. Děvčata 

z jeho původního kolektivu to velmi těžce nesla, 
že se k nim po nemocenské už nevrátil. Byl tam 
velmi oblíbený. Ale oceňují ho také kolegyně na 
jeho současném pracovišti. Myslím si, že muž 
ve vedoucí pozici má větší respekt,“ zhodnotila 
Mgr. Piskallová.

„Zastoupení mužů v naší nemocnici je nejen 
v oboru všeobecné sestry, ale také ošetřovatel 
a sanitář, proto nejsme již čistě ženskou profe-
sí,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Jana Vůjtková. „Pokud způsobilost k vý-
konu všeobecné sestry získá muž, je oprávněn 
používat označení všeobecný ošetřovatel. Mezi 
laickou veřejností je nejčastěji používáno oslo-
vení „sestro“, občas „bratře“. Velmi často jsou 
považováni za lékaře. Vítáme zvyšující se zájem 
o profese nelékařů ze stran mužů. Důvodem je-
jich malého počtu bylo především nízké finanční 
ohodnocení, které se zlepšilo. Muže mezi sebou 
vítáme a jsou pro náročnou práci přínosem,“ 
uzavřela náměstkyně Bc. Jana Vůjtková. 

(via)

Muži - sestry jsou v naší nemocnici vítáni
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Staniční sestru Domu sociálních služeb 
MNO pana Petra Milotu práce ve zdravotnic-
tví zajímala odmalička. Ale překvapivě nejdřív 
začínal u zvířat. „Já jsem původně studoval 
veterinu. Toto povolání jsem pak několik let 
vykonával, ale pak jsem ze zdravotních důvo-
dů musel odejít a přešel jsem do zdravotnictví. 
Udělal jsem si zdravotnickou školu a pracoval 
jsem v psychiatrické léčebně v Opavě. Tam jsem 
dělal běžnou zdravotní sestru a později asi rok  
a půl také staniční sestru,“ vzpomíná pan Milo-
ta, který později zdravotnictví na chvilku opus-
til a jak říká - dělal byznys. „Ale táhlo mne to 
zpátky, a tak jsem se zase do zdravotnictví vrá-
til. Protože jsme se přestěhovali do Ostravy, už 
jsem si hledal místo tady ve městě. Nastoupil 
jsem do Léčebny dlouhodobě nemocných MNO 
na vedlejší budovu. V okamžiku, kdy začal fun-
govat Dům sociálních služeb, přešel jsem tady,“ 
říká pan Milota. Staniční sestru dělá v DSS od 
února letošního roku.

S negativními reakcemi na to, že pracuje 
v „typicky“ ženské profesi nezažil. „Kolegyně 
- ženy, se kterými pracuji, mi to nikdy neřekly 
a pacienti to naopak mnohdy vítají. Z vlastní 
zkušenosti mohu říci, že když za těmi našimi 
babičkami přijdu, jsou radši, než když za nimi 
přijde žena, coby sestra. A v rodině mé zaujetí 
touto profesí také všichni chápou,“ usmívá se 
pan Petr. 

Díky svým životním zkušenostem může po-
rovnat péči o zvířata, o psychicky nemocné pa-
cienty a také péči o klienty většinou na sklonku 
života nebo po těžké nemoci. 

„Je to takový postupný vývoj. Se zvířaty je 
práce dost složitá a není až tak citově založená. 
Zvířata vám nic neřeknou. Jejich potíže musíte 

objevit sami. U psychiatrických pacientů to bylo 
náročné jak po odborné stránce, tak i psychické. 
Dělal jsem tam hodně dlouho a právě tam jsem 
nabyl nejvíc zkušeností práce s klientem nebo 
pacientem. Ale přiznám se, že u geriatrických 
pacientů jsem nikdy nechtěl dělat. Představo-
val jsem si spíše oddělení s větší odborností. 
Ale postupem času jsem zjistil, že je to dobré, 
že je to to pravé, přesně to, co chci dělat. Člověk 
je s klientem v každodenním styku. Oni se vám 
vypovídají, svěří se se svými potížemi. Vy víte, 
co je trápí, kde je co bolí, víte, jak můžete rea-
govat v určitých situacích,“ říká pan Milota. Na 
otázku, zda se mu klienti více svěřují, se krátce 
zamyslí: „To nemohu posoudit, ale v některých 
situacích určitě.“

Je však přesvědčen, že pro české zdravot-
nictví by více mužů na pozici sester bylo velmi 
prospěšné. „Současná stoupající tendence klu-
ků hlásících se na zdravotnické obory to jen po-
tvrzuje. Já dnes toto povolání nevnímám jako 
ryze ženské. Ani to, že by to byla pro chlapa 
podřadná profese. Je to fyzicky velmi namáha-
vá práce, takže chlapi jsou zapotřebí. Z různých 
školení v nemocnici vím, že si muže-sestry moje 
kolegyně staniční sestry vždy považují. A také si 
myslím, že když nejsou pracovní kolektivy ryze 
ženské, tak jsou zdravější. Ale možná by se ná-
zev této profese měl kompletně změnit. Sestra  
i bratr mi připadá jako hodně rodinné oslovení, 
které se pro současné zdravotnictví moc neho-
dí,“ zamýšlí se pan Milota. 

Nemyslí si, že by měl coby muž proti svým 
kolegyním nějakou výhodu. Spíš kdysi na býva-
lém pracovišti na psychiatrii mu občas některé 
kolegyně dávaly znát, že tato profese je jejich 
doména. Každý podle něj však musí mít pro tuto 

práci předpoklady, a zda je to muž nebo žena, je 
už jedno. On sám za své největší plus pro tuto 
profesi považuje svoji klidnou povahu: „Málo co 
mě rozčílí, nebo rozhází. V tomto duchu dovedu 
jednat a myslím, že to kolegyně oceňují.“

Sílu a energii bere ve volném čase díky své-
mu pejskovi, který je jeho největším koníčkem. 
„Předtím jsem ještě rád jezdil na koni. Je to 
nádhera, když na koni jedete pomalu krajinou, 
žádná divočina. Ale teď už ze zdravotních důvo-
dů jezdit nemůžu. Přece jenom jsou kosti dost 
křehké. I proto jsem přesedlal na turistiku. Je to 
nádherný relax,“ říká Petr Milota z Domu soci-
álních služeb.

(via)

Spolupráce s občanským sdružením ADRA 
se od května letošního roku rozběhla na plné 
obrátky. V Domě sociálních služeb pracují dva 
dobrovolníci, třetí nastoupil koncem června.  
A zkušenosti jsou podle kontaktní osoby Šárky 
Kaletové, referentky kvality MNO, velmi dobré. 
„Dobrovolníci chodí s klienty na procházky, po-
vídají si, hrají stolní hry a provozují další volno-
časové aktivity. Jak klienti, tak i personál DSS 
jsou se spoluprací velmi spokojeni a chválí si 
tuto aktivitu,“ říká paní Kaletová. 

V Léčebně dlouhodobě nemocných dochá-
zejí ze sdružení ADRA dvě ženy a jeden muž, od 
září by se jejich počet měl zvýšit o dalšího dob-
rovolníka. „Také na tomto pracovišti jsou paci-
enti i personál nesmírně spokojeni. Paní vrchní 
má dokonce v plánu zvýšit počet dobrovolníků 
jednou tolik,“ řekla Šárka Kaletová. 

Víc jak měsíc už pracuje na mužské stanici 
žena dobrovolnice také na oddělení Neurolo-
gie. „Na klinických odděleních nemocnic ne-
jsou podobné aktivity obvyklé, ale podle našich 
dosavadních zkušeností by to mohlo fungovat 
velmi dobře. Mám už vytypovaná další praco-
viště, kde by dobrovolníci mohli zpříjemnit čas 
hospitalizace našim pacientům,“ plánuje paní 
Kaletová. 

Od 1. července začala tato aktivita fungovat 
také na oddělení Dětského lékařství. 

„Již nyní k nám docházejí za dětmi herní te-
rapeuti, a to z Nadace Klíček, a také je přicházejí 
bavit tzv. „klauni“. Tito další noví dobrovolníci 
prošli náročným výběrem jak ze strany této or-
ganizace, tak i z naší strany. Budou docházet za 
našimi pacienty a pomáhat jim - a vlastně i nám 
- tím, že s nimi budou trávit čas - hrát s nimi 
hry, číst jim, vyprávět si s nimi… Bude se to tý-
kat starších dětí od věku 3 let a budou s nimi 
vždy takto trávit čas v hernách našich odděle-
ní,“ řekl profesor MUDr. Jaroslav Slaný, primář 
Dětského lékařství. 

Dobrovolnická pomoc, která směřuje ke 
zlepšení průběhu hospitalizace pacientů v ne-
mocnici a doplnění jejich psychosociálních 
podmínek, nenarušuje léčebný režim a provoz 
oddělení a měla by vhodně doplňovat práci od-
borného zdravotnického personálu.

„Všichni dobrovolníci vždy procházejí bez-
pečnostním školením, kde se seznámí také 
s provozem dané jednotky – stanice oddělení 
- jak po stránce organizační, tak prostorové, 
bezpečnostní a se všemi specifiky daného od-
dělení. Školení jsou přítomni příslušní primáři  
a vrchní sestry a zároveň kontaktní osoby, které 
jsou určeny na všech pracovištích, kde dobro-
volníci působí. Na každé stanici je dále založena 
registrační karta dobrovolníka s fotografií dob-
rovolníka a nejdůležitějšími údaji. Tyto karty 
jsou k dispozici zaměstnancům oddělení. Každý 
dobrovolník je zároveň označen visačkou, tak, 
aby byl dobře identifikovatelný jak pro per-
sonál, tak i pro klienty,“ říká kontaktní osoba 
Šárka Kaletová. Podle jejich slov o práci dobro-
volníka mohou pro svého blízkého požádat také 
příbuzní, kteří se mohou domluvit se sestrami 
příslušného oddělení nejen po dobu hospitali-
zace v našem zdravotnickém zařízení, ale také 
po propuštění domů. 

Dobrovolníci pomáhají zejména lidem, 

kteří nemají žádné sociální zázemí, anebo se 
cítí osamělí. Nenahrazují práci zdravotnického 
personálu, ale tráví čas s konkrétním člověkem, 
jsou jeho společníkem a oporou. Dobrovolníci 
pracují bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

„Dobrovolnictví se nemusí samozřejmě 
vždy týkat nemocných. Jsou známy aktivity 
dobrovolníků v oblastech jako jsou ekologie, 
kultura, sport, veřejně prospěšné aktivity apod. 
Mimochodem, letošní rok vyhlásila Evropská 
unie „Rokem dobrovolnictví“. 

U nás, v naší republice, však nejsou tyto 
aktivity zatím příliš rozšířeny, a tak jsem velmi 
rád, že i naše nemocnice bude moci přispět k zá-
služnému a tolik potřebnému rozšíření dobro-
volnických aktivit u nás. Tento trend já osobně 
velmi podporuji, před několika lety jsem orga-
nizoval v rámci působení Řádu Maltézských 
rytířů v naší diecézi dobrovolníky z řad vyso-
koškolských studentů v domovech pro seniory 
(tzv. „adopce“ seniorů). Věřím tedy, že po určité 
době budeme moci zaměstnance naší nemoc-
nice informovat o našich - a věřím, že pozitiv-
ních – dalších zkušenostech s dobrovolníky na  
Dětském lékařství MNO,“ uzavřel profesor 
MUDr. Slaný. 

(via)

Táhlo mne to zpátky k profesi sestry… 

Dobrovolníci z ADRY zpříjemňují čas našim pacientům
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Anesteziologie a resuscitace
•  Laryngobloc -  laryngoskop k jednorázovému 

použití
•  Fluido Junior - přístroj k ohřevu infuzních 

roztoků a transfuzních přípravků
•  Nové anesteziologické vozíky
Centrální příjem s Emergency 
•  interní ambulance – nová vestavěná skříň, 

úprava pracovních stolů
•  nové WC pro pacienty v režimu antivandal 
Dermatovenerologie 
•  infračervený teploměr ThermoFlash LX – 26 

– bezdotykový
•  nová signalizace sestra – pacient, umožňující 

kvalitní komunikaci s hospitalizovanými paci-
enty 

•  vybavení ambulancí, zákrokového sálku, ve-
nerologie a lůžkové odd. – skříně na léky ME-
DLIN

Gynekologie a porodnictví 
•  porodní trak
•  nadstandardní pokoje na oddělení šestinedělí, 

podlahy, nátěry, malba na op. sále a JIP 
Chirurgie a úrazová chirurgie 
•  3 nové lednice
•  2 bezolovnaté zástěry na op. sály 
Interna
ENDO
•  videoenteroskop dvoubalonkový FUJINON
•  videogastroskop EG – 530N FUJINON
Ambulance Kardiologie
•  2 nové židle
•  přístroj Dopler
HDS
•  2 ks hemodializyční přístroje značky Fresse-

nius 
St. A
•  1 ks magnetické kurty
•  1 ks vozík do sprchy 
St. B 
•  magnetické kurty
St. C
•  sprchovací vozík 
•  magnetické kurty 
St. G
•  magnetické kurty 
•  sprchovací vozík 
•  mechanický vozík
St. KJ
•  Ventilátor Hemilton C2
•  ECHO přístroj VIVID Q
Katetrizační sál
•  z darovacího účtu nový nábytek na nový kate-

trizační sál
St. F 
•  magnetické kurty 
•  sprchovací vozík
•  instrumentační vozík
Angiologická ambulance – Sonografie
•  UZ přístroj LOGIQ 7
Klinická biochemie 
•  při stanovení výpočtu ionizovaného vápníku – 

již není třeba dodávat krev na stanovení pH, 
nový výpočet je z hodnot sérového vápníku  
a celkové bílkoviny 

Klinická hematologie 
•  pořízení nového  laboratorního informačního 

systému do laboratoře transfuzní služby
•  pořízení tiskárny identifikačních štítků
•  zapojení 2 ks lednic do monitorovacího systé-

mu Falcon
•  laboratoře Klinické hematologie prošly úspěš-

ně akreditačním řízením NASKL I.
Neurochirurgie 
•  naváděcí léčebný systém Stealthstation S7 

(navigace)
Neurologie 
•  zabudovány televizní přijímače na pokoje 

pacientů, mohou sledovat programy přímo  
z postele dle své volby, poplatek činí  
10,- Kč /hodina

Oftalmologie 
•  pořízen Optotyp Standard - prosvětlený  

osmiřádkový přístroj k vyšetřování ostrosti 
zraku a barvocitu

Ortopedie 
•  sterilizační kontejnery na operační sál
•  magnetické kurtovací pásy Segufix pro všech-

ny lůžkové stanice 
•  televizní automaty na standardní lůžkové sta-

nice 
•  termogely s fixačními pásky
Pneumologie a ftizeologie 
•  ordinace MUDr. Olejníkové pouze v pondělí  

a úterý od 6.30 - 15.00 hod.
Radiologie a zobrazovací metody 
•  od května vždy v pondělí odpolední provoz 

pro ambulantní pacienty do 18 hodin. Prová-
díme rtg páteře, plic, hrudníku, břicha, klou-
bů, lebky a panoramatické snímky čelisti

•  v červnu oddělení RZM vybaveno stanicemi 
PACS a zahájen bezfilmový provoz 

•  na RZM pracovišti urgentním příjmu nainsta-
lován systém pro nepřímou digitalizaci a bez-
drátový flat panel, umožňující rtg vyšetření  
s přímou digitalizací. Doba vyšetření a zpra-
cování rtg snímku se díky novému zařízení 
podstatně zkrátí 

•  na recepcích RZM byly zakoupeny uzamyka-
telné skříně

•  v červnu proběhlo malování všech prostor od-
dělení

Rehabilitační a fyzikální medicína 
•  2 nové rotopedy značky Kettler
•  2 žíněnky na cvičení 
•  cvičební pomůcka GRIPBUDY pro posilování 

svalstva ruky a předloktí 
•  cvičební pomůcka THERA BEANS pro cvičení 

ruky a nohy 
•  ve dnech 2. – 6. 5. 2011 proběhl kurz „rehabi-

litační ošetřování“ pro 22 zdravotnických 
pracovníků MNO 

•  ve dnech 3. – 5. 6. 2011 proběh kurz „mobi-
lizace žeber metodou Ludmily Mojžíšo-
vé“, kurz absolvovalo 16 FT MNO 

Urologie 
Operační sál 
•  skříň na materiál
•  zobrazovací zařízení pro čtení rtg nálezu z CD
•  otočná židle k endoskopickému stolu
Lůžková část
•  1 ks vozík na nebezpečný odpad
•  1 ks uzamykatelný vozík na rozdávání léků
Ambulance
•   1 ks skříň na desinfekční roztoky
LDN Radvanice 
•  nákup multifunkčních toaletních vozíků pro 

flexibilnější manipulaci s pacienty a možnost 
zajíždět s pacienty nad toaletu

•  pořízení průtokoměrů k aplikaci kyslíku
•  pořízení polohovacích pomůcek a pomůcek 

pro bazální stimulaci
•  pořízení ergoterapeutických pomůcek
•  pořízení mechanických invalidních vozíků
•  pořízení antidekubitních matrací
•  zavedení Ranních kruhů, jako součást aktivi-

začního programu pro pacienty LDN
DSS
•  uvedena do provozu klubovna pro volnočaso-

vé aktivity klientů 
Psychiatrie
•  začátkem května instalována nová telefonní 

ústředna
•  vymalovány psychiatrické ambulance s přileh-

lými prostory a Linka důvěry, oceňují hlavně 
pacienti, kteří chválí pěkné vymalování a hlav-
ně barevnost a sladění barev

Dětský rehabilitační stacionář 
•  ve dnech 15.–16.4.2011 se uskutečnil v prosto-

rách DRS kurs „Dechová rehabilitace – péče  
o dýchací cesty“ pod vedením Mgr. Kateřiny 
Neumannové. Kursu se účastnily všeobecné 

sestry, ergoterapeutky, fyzioterapeutky a lé-
kaři z DRS. 

•  duben - příprava na Velikonoce, výzdoba od-
dělení, výroba velikonočních přání, vajíček, 
zápichů, sázení žita do hlíny, pozorování růstu, 
zalévání. Všechny děti ručně namalovaly por-
celánový hrníček své mamince ke Dni matek

•  3. 5. 2011 - společné dopoledne dětí a zaměst-
nanců, projekce pohádek, dramatizace pohád-
ky Budka, - improvizace za zrušené divadelní 
představení 

•  11. 5. 2011 – „Třebovická olympiáda v Denním 
stacionáři“, společná vycházka do parku, hry 
v písku, na houpačkách, skluzavkách, podpora 
soutěžícím dětem - povzbuzování všech sou-
těžících

•  20. 5. 2011 – Den dětí ve stacionáři „Cesta ko-
lem světa“- celodenní akce s rodiči.

•  27. 5. 2011 – Divadelní představení „Duo Šam-
šula“ - O smutném dráčkovi, představení se 
uskutečnilo v DRS

•  30. 5. 2011 – společná vycházka po okolí, děti 
si mohly hrát v pískovišti s ostatními dětmi, 
možnost se klouzat po skluzavkách, jízda na 
kole, pozorování přírody, atd.

•  ve dnech 30.5.-10.6.2011 se uskutečnil již třetí 
kurs NDT Baby Bobath pod vedením polské 
lektorky fyzioterapeutky Zofie Szwiling, neu-
rologopedky Aleksandry Lady a ergotarepaut-
ky Petry Mikeskové. Po celou dobu kursu asis-
tovala fyzioterapeutka DRSu Zuzana Eliašová 
a bývalá kolegyně Danuška Červenková. Kursu 
se zúčastnili 4 terapeuti a 1 lékař ze stacionáře, 
další účastníci byli z celé ČR a PL. 

•  1. 6. 2011 – DEN DĚTÍ- exkurze s dětmi i ro-
diči do Hlučína, hasičská zbrojnice pořádala 
Den otevřených dveří k příležitosti svátku 
všech dětí. 

•  6. 6. 2011 – Exkurze do Třebovic do mydlárny- 
pozvánka od rodičů Svobodových, prohlídka, 
možnost nakoupit voňavé dárečky. Všichni 
obdrželi mýdlo, v podobě medvídka, při od-
chodu domů jako dáreček od majitelů

•  24. 6. 2011 jsme byli pozváni firmou EVRAZ 
Vítkovice Steel na sponzorskou akci v ZOO, 
kde se děti blíže seznámily se zvířátky, jejich 
krmení a vidět ZOO „od zadu“

•  28. 6. 2011 – výlet společně s rodiči do Hlučína 
na RANČ- jízdy na konících- hippoterapie

Bc. Jana Vůjtková, 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Novinky za 2. čtvrtletí roku 2011

Pozvánka  
na tenisový turnaj 

Tradiční v pořadí již X. ročník tenisového 
turnaje čtyřher „O pohár ředitele Jesenické 
nemocnice, spol. s r. o.“ se uskuteční v sobotu  
10. září v areálu Tenisového klubu Jeseník ve 
Smetanových sadech.

„Tento turnaj je určen pro milovníky bí-
lého sportu z řad pracovníků zdravotnických 
zařízení nejen z Olomouckého kraje. Srdečně 
uvítáme i nehrající, kteří nám aktivně pomo-
hou vytvořit příjemnou atmosféru nejen při 
tenisových zápasech, ale i v rámci společen-
ské části programové nabídky. Tato akce má 
jak sportovní, tak i společenský charakter  
a věříme, že se všichni budou moci touto ne-
formální cestou setkat se zajímavými lidmi, 
odreagovat se od všedních problémů a pro-
žít pěkné chvíle naplněné radostí z pohybu.  
Pro vítěze máme připraveny hodnotné ceny,“ 
píše v pozvánce ředitel Jesenické nemocnice 
ing. Jan Jedlička. 

Zájemci se musí přihlásit do 2. září. Bližší 
informace na telefonu 584 458 401 (ředitel  
Ing. Jedlička), 584 458 402 (asistentka ředi-
tele M. Mrklovská).

(red)
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Abychom se z té dovolené nezbláznili…

Dovolenou si vybíráme podle desti-
nace, podle období, nebo ještě podle ně-
čeho jiného. Ovšem všichni s cílem – co 
nejlépe si odpočinout, vypnout, odpou-
tat se od náročného pracovního procesu  
a nabrat sil do dalšího období. Na roz-
hovor na toto téma jsem si vybrala pana 
psychologa PhDr. Svatopluka Antoše, ve-
doucího Linky důvěry MNO. 

Pane doktore, jak dlouhá by měla být ide-
ální dovolená?

Obecně se doporučuje, aby dovolená trva-
la déle než týden. Optimální je deset až čtrnáct 
dnů. I když i tady bychom si měli rozmyslet, co 
je pro nás reálné. 

Málokdo tráví dovolenou ve svém bytě, 
dneska je trendem vzdálenější prostor. Buď 
se jezdí na místo, které člověk už zná, anebo 
zcela opačně. Většina Čechů je hloubavá a ráda 
zkoumá různá místa někde v Evropě nebo i 
dál. Musíme si uvědomit, že když pojedeme 
desetkrát na to samé místo, riziko stresu je 
minimální. Proto, že to místo známe, víme, 
že nám tam nic moc nehrozí. Ale když pojede-
me do nějakého neznámého prostoru, začnou 
fungovat i mechanizmy, které jsou nevědomé. 
Jsme více ve střehu, v nějaké obraně a předsta-
va, že tam nějaká rizika mohou být, naskakuje 
automaticky. Když se v takovém neznámém 
prostředí octneme, měli bychom počítat se 
2 až 3 dny, než zjistíme, že je to tam pro nás 
příjemné, přijatelné a bezpečné. Teprve potom 
začne fungovat naplno ten správný dovolenko-
vý princip. Hodně lidi to popisuje tak, že první 
den, když někam přijedou, špatně spí. Jsou ve 
střehu. V noci slyší nějaké zvuky, někdo cho-
dí po chodbě, z města se ozývá něco, a člověk 
neví co to je. Jejich mozek je více bdělý a fakt 
si moc neodpočnou. Někteří lidé to mají v jiné 
rovině. Funguje u nich třeba jinak trávení a ba 
i vyměšování. Takže na novém místě například 
nejdou první den na toaletu. To může trvat i 
2-3 dny, než se to upraví. Za něco může stra-
va, která je jiná, ale roli v tom hraje i ten pocit 
bezpečí. Nejen na trávení, ale i na konec tohoto 
procesu potřebujeme svůj klid a klid je bezpečí. 
Je dobré s těmito aspekty počítat, protože až 
potom začíná ta správná dovolená. Když jsme 
někde na pět dnů a odečteme dva dny na tuto 
počáteční adaptaci, zbudou nám dny jenom tři. 
To si dovolenou teda moc neužijeme. Pokud je-
deme na nějaké opakované místo, tak je tlak 
pochopitelně menší a rekreační účinek nastu-
puje mnohem dřív.
Většinou když na dovolenou odjíždíme 
z plného pracovního procesu, neseme si 
v hlavě ještě pracovní problémy. Jak se 
od nich nejrychleji odstřihnout?

U dovolené je ještě jeden stres, a to je balení 
na dovolenou. Nechat balení na poslední tři dny 
před dovolenou není ideální, protože se může 
nakumulovat více faktorů a potom ty dva tři 
dny na sbalení nemusí stačit. Doporučoval bych 
na nějakou přípravu týden, dva předem, tak aby 

se poslední dva tři dny jenom kontrolovalo, zda 
všechno máme. A to je už v podstatě proces, kdy 
si přivykáme z pracovního do dovolenkového 
režimu. Podobně by měly fungovat i pracovní 
povinnosti. Když si necháme spoustu úkolů na 
poslední dny před dovolenou, tak tu máme další 
třetí stres, který se připočte. Já osobně bych si 
udělal v diáři nejméně týden dopředu před do-
volenou zelené, nebo rudé vlnovky. A pracovní 
úkoly bych přizpůsobil tak, aby se poslední dva 
dny před odjezdem řešily jen nějaké základní 
rutinní záležitosti. Pak to může fungovat cekem 
normálně.
Myslíte si, že se dá nějak vyhnout stresu  
i během dovolené?

Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedni, kteří oče-
kávají na dovolené klid a bezpečí. Tam je dobré 
udělat to, že se pořádně ujistím kam jedu, po-
dívám se do map, průvodců, někde na internet, 
atd., abych zjistil, jaké jsou zkušenosti a zvyk-
losti. Abych mohl být klidnější, protože vím, 
co bych mohl očekávat, případně kde se na co 
zeptat.

Druhá skupina lidí však od dovolené očeká-
vá vzrůšo, adrenalin, ale jiného typu než mají 
v práci. Těm pak není pomoci. Naopak. Byli by 
smutní, kdyby se nic nečekaného nestalo a oni 
neměli možnost vyprávět, jak to dobře zmákli… 
a na ten kopec vyšli, a tu řeku sjeli atd. 
Ovšem každá dovolená jednou končí, jaký 
je ideální návrat zpět do pracovního pro-
cesu?

Je dobré předem počítat, že člověk nemusí 
být ihned zcela naladěný na plnohodnotný vý-
kon práce. Máme třeba i časový posun. Jiné ča-
sové pásmo nám může dělat problém. Když ne-
trávíme dovolenou v Beskydech, kde to máme 
kousek, tak bych si nechal jeden den navíc na 
aklimatizaci. Ne že v noci odněkud přijedu  
a druhý den ráno jdu do práce. To mi přijde, že 
se sám chovám vůči sobě velmi nepřátelsky, při-
pravuji se o příjemné zážitky. Ony totiž potře-
bují nějak usadit. A my si opět zvyknout na jiný 
vzduch, klima. Na toto bych klidně jeden další 
den dovolené obětoval. 
Vy sám jste měl nějak extrémně dlouhou 
nebo zajímavou dovolenou?

Nejdelší dovolenou jsem měl, když mne pus-
tili z nemocnice po nějaké nepříjemné žlouten-
ce. Nic mne nebolelo, ale nesměl jsem nic dělat. 
Byl jsem hned unavený. Ale vybaví se mi kom-
binovaná dovolená, kdy se jeden týden skládal 
z toho, že se sjížděla Vltava. To byla akce ještě 
tenkrát u Apolináře, kdy jsme v rámci dovolené 
sjížděli s pacienty alkoholiky řeku. A další týden 
jsem strávil v Praze jako kulturně poznávací do-
volenou. Ale to je už nějaký ten pátek dávněji.
Jak si sám představujete ideální dovole-
nou?

Model dovolené se může s věkem a zvěda-
vostí a naším zdravím proměňovat. Teď mám 
takový model, že si přes internet najdu nějakou 
zemi, kde jsem ještě nebyl. Najdu si k pronaj-
mutí nějaký byt nebo chatu v zajímavé oblasti, 
ale ne tam, kde bydlí turisté. Někde, kde bydlí 

místní, může to být farma, nějaká samota. Žijete 
mezi domorodci. Domácí žijí svým poklidným 
životem, který je uzpůsoben danému prostředí, 
a vy alespoň na chvíli splynete s jejich způso-
bem života. Vyhnete se turistické neurotické 
oblasti, kde pořád pobíhají davy lidí, koupou se, 
dobývají hrad anebo jezdí a korzují kolem. Je to 
většinou na venkově a je tam klid. Takovou do-
volenou jsem trávil v Holandsku na statku, kde 
bylo k pronájmu několik pokojů. Bylo to na ven-
kově a adaptace byla velmi rychlá. Když jsme 
měli potřebu, zajeli jsme si někam na výlet. To 
se nám líbilo, takže jsme něco podobného absol-
vovali ve Švýcarsku, kde kolem nás chodily ráno 
krávy. A letos mám pronajatý sto let starý do-
mek v Norsku. Také je to nějaká farma, kde pro-
najímají domečky. Nejbližší turistické středisko 
je vzdáleno 50-70 km. Jsou tam jenom místní, 
je to taková ideální dovolená v klidu. 

Dnes existuje něco jako turistický průmysl. 
Na jedné straně se o vás do detailu postarají, ale 
má to nevýhodu, že se octnete jako v nějaké fab-
rice. Já si to raději najdu všechno sám. Stojí to 
nějaký čas, ale už se tím pomalu adaptuji na to 
prostředí, už pomalu tak zhruba vím, že nedosta-
nu produkt z fabriky, ale ruční poctivou práci. 
Co si myslíte o dovolených – typu dovole-
ná s Andělem…

Lidé tam jedou z nostalgie anebo trošku 
z recese. Ale silně pochybuji, že tam někdo jez-
dí dvakrát, třikrát po sobě, aby zažil jedno a to 
samé. Podle mne ty dnešní dovolené, které jsou 
ve velkých střediscích u moře, jsou postaveny 
na stejném modelu jako byly dříve odborové 
rekreace. To určitě není jen český vynález. Ale 
je to otázka volby. Někomu vyhovuje, když má 
nějaký program a je spokojený, že je ve skupině, 
seznámí se s dalšími lidmi. Jinému ne. Může-
me si vybrat. Předtím to bylo hodně atraktivní  
i z toho důvodu, že výběr dovolených byl malý. 
A člověk byl docela spokojený, když k nějaké do-
volené v Tatrách přišel. Kdo chtěl individuální 
dovolenou, tak si někde sehnal nějakou chatu. 
Anebo lidé jezdili na čundry, což byly tak nějak 
ilegální záležitosti.
A co takhle dovolená v kolektivu? Znám 
lidi, kteří jedou ve skupinách k moři, na 
chalupu, chatu apod.

Podle mne to může být báječná dovolená. 
Kdysi jsme tak pravidelně jezdívali na začátku 
léta, sešlo se 20-40 lidí. Chodili jsme po lesích, 
hrál se tam volejbal, někteří se seznámili s těmi, 
se kterými se neznali… Jsou lidé, kterým to vy-
hovuje, a jsou v pohodě. Podle mne tam může 
být jedno riziko a to z hlediska partnerského. 
Pokud jsou v páru oba podobně orientovaní 
extroverti a chtějí mít na dovolené společnost 
a partu, tak je vše v pořádku. Horší je, když si 
jeden z partnerů představuje dovolenou někde 
v zátiší a druhý chce mít tu partu. A pokud je 
ten jeden dominantnější a pořád prosazuje je-
den typ dovolené, třeba na úkor introvertní-
ho partnera a nevystřídá se to, pak ta dovole-
ná není dovolená pro oba stejně, ale je to pro 
toho submisivnějšího neskutečný stres. Jeden 
z nich přijde rozzářený a druhý unavený. Když 
se introvert dostane do skupiny lidí, kteří jsou 
všichni rozjuchaní, tak se na něco takového za-
daptuje třeba až za týden… a ne za 3 dny, nebo 
vůbec. Na to by člověk měl myslet už při výběru 
a plánování dovolené. Pokud partneři nejsou 
podobně naladění, může to být šok… Měli by si 
to prostřídat.

(via)
Co nás čeká  
po dovolených

Ve středu 7. září se uskuteční konference 
ošetřovatelského úseku. Témata této konferen-
ce jsou: Diagnostika, příprava, operace a péče 
o pacienta po operaci střeva (Chirurgie), Inva-
zivní vyšetřovací metody v pediatrii, příprava 
dětského pacienta, spolupráce s rodiči (Dětské 
lékařství), Nejčastější příčiny slepoty (Oftalo-
mogie), Řešení urolithiázy, ošetřovatelská péče 
(Urologie).  (red)
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Rehabilitační ošetřování je důležitou sou-
částí komplexní ošetřovatelské péče. Jedná se  
o způsob aktivního ošetřování, kdy se za pomoci 
rehabilitačních prostředků ošetřovatel snaží za-
bránit vzniku sekundárních změn a komplikací 
plynoucích z imobilizace. Rehabilitační ošetřo-
vání je aplikováno převážně u geriatrických pa-
cientů a osob s těžkými poruchami hybnosti. 

Ergoterapie je léčebná metoda, která pra-
cuje na zachování funkčních schopností nemoc-
ného a jejich návratu. Smysluplným zaměstná-
váním postiženého se ergoterapeut snaží o jeho 
co největší aktivizaci a soběstačnost v běžných 
denních, zájmových i pracovních činnostech. 
Při terapii používá a doporučuje kompenzační 
pomůcky a substituční mechanismy k usnadně-
ní následného života pacienta.

Použití speciálních kompenzačních pomů-
cek a zjednodušujících mechanizmů při nácvi-
ku oblékání u pacientů s funkčními poruchami 
hybného systému je nedílnou součástí rehabili-
tačního ošetřování.

V prvé řadě je nutné pacientovi doporu-
čit vhodnou obuv a oblečení, aby manipulace 
s ním byla co možná nejsnadnější. Obuv by 
měla být pevná, pohodlná a snadno obouvatel-
ná. Běžné šňůrky je dobré vyměnit za speciální 
„samozavazovací“ či zvolit obuv na suchý zip.  

Oblečení by mělo být zejména volné a pohodl-
né. Při funkční poruše ruky je možné knoflíky 
nahradit háčky nebo suchým zipem.

Obouvání představuje problém hlavně pro 
osoby s vertebrogenními obtížemi, po TEP ky-
čelního kloubu a pacienty s poruchami stability, 
např. po CMP. Při správném výběru obuvi a za 
použití dlouhé lžíce není nutné se k obuvi ohý-
bat, což je přínosem. K zouvání je možné využít 
předloketní objímku francouzské berle. 

Navlékání ponožek lze zajistit např. po-
mocí složeného ručníku, obouvače ponožek  
a francouzské berle. Je lepší ručník kuchyňský 
či utěrka pro vyloučení tření tkanin. Ručník 
podélně složíme z jedné a druhé strany tak, že 
nám vznikne „rukáv“, na nějž navlékneme po-
nožku. Druhý konec ručníku pak uchopíme  
a konec s ponožkou spustíme k zemi. Když 
máme vsunutou špičku nohy do otvoru v ruční-
ku, stačí jen střídavě potahovat jednotlivé cípy 
ručníku. Když je ponožka nasunuta, vytáhneme 
zbytek ručníku a máme hotovo. Dalším způso-
bem je užití navlékače ponožek a punčoch. Tato 
pomůcka je vhodná pro pacienty s funkční poru-
chou horní končetiny pro její snadnou obsluhu 
pomocí jedné HK. Na pevnou část navlékneme 
ponožku a pomocí připevněných šňůrek nasu-
neme od země na nohu podobně jako v případě 
ručníku. Často používaná k tomuto účelu bývá  
i FB, na předloketní objímku nasuneme ponož-
ku a do vzniklého otvoru lehce nasuneme špič-
ku nohy. 

U oblékání kalhot můžeme využít švédský 
podavač, šle a opět FB. Tyto způsoby užíva-
jí osoby, které se nedokáží ohnout ke špičkám 
DK. Vrchní část kalhot se zachytí do kleští po-
davače, čelistí šlí nebo na předl. objímku FB  
a spustí se k zemi. Po vsunutí špiček DK do kal-
hot opatrně vytahujeme za užití pomůcek výše 
až do úrovně, kde kalhoty můžeme uchopit ru-
kou a pak již běžným způsobem (v sedě přená-
šením váhy z jedné hýždě na druhou) nasuneme 
až do požadované výšky. U osob s plegickou 

dolní končetinou jsou tyto postupy složité z dů-
vodu neschopnosti pacienta ovládat DK a tedy 
se „trefit“ špičkou nohy do otvoru oblékaného 
oděvu. Tato cílová skupina užívá mechanismu, 
kdy za pomoci horní končetiny vyzvednou ple-
gickou DK přes zdravou.

Nejjednodušším způsobem, jak oblékat trič-
ko či svetr bez rozepínání při neovladatelnosti 
jedné horní končetiny je následující postup: 
Tričko si vsedě položíme na kolena tak, že otvor 
na krk je mezi koleny. Zdravou ruku vsuneme 
do rukávu pro nemocnou HK z vnější strany  
a vytáhneme otvorem v pase trička. Uchopíme 
postiženou HK a ze zdravé na ni natřepáváním 
přesuneme oblékaný rukáv. Nyní postiženou HK 
stiskneme mezi koleny a rukáv pomocí zdravé 
HK nasuneme až na rameno. Zdravá končetina 
vklouzne do svého rukávu a nakonec přetáhne-
me oděv přes hlavu a upravíme. Při svlékání po-
stupujeme opačně. Nejdříve uchopením za zády 
přetáhneme přes hlavu, svlékneme ze zdravé 
končetiny a ta pak pomůže svléknout nemoc-
nou. U košile či svetru na rozepínání je postup 
s postiženou HK stejný, když máme rukáv již 
natažen až k rameni, nepostižená HK vytáhne 
za krkem za záda zbytek oděvu a oblékne. 

Spodní prádlo oblékáme stejným způsobem 
jako kalhoty a podprsenku předem zapnutou ve 
stejném sledu končetin jako tričko.

V LDN Radvanice je na rehabilitaci kladen 
velký důraz. Na trhu je k dostání množství kom-
penzačních pomůcek pro usnadnění různých 
činností. 

Používání prvků rehabilitace a ergoterapie 
při ošetřování pacientů a operativní spoluprá-
ce rehabilitačního pracovníka, ergoterapeuta 
a ošetřovatelského personálu je velice důležitá 
a získání soběstačnosti příznivě ovlivňuje psy-
chický stav léčeného. Proto je v naší LDN nácvik 
oblékání a sebepéče neodmyslitelnou součástí 
komplexní péče o pacienta.

Bc. Magdaléna Hrubá,
LDN Radvanice 

Letošní XVIII. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu Janáčkovy Hukvaldy začal 
24. června a probíhal do 27. července. Záštitu 
nad ním opět převzala manželka prezidenta 
ČR – paní Lívia Klausová a nově hejtman MSK 
Jaroslav Palas. Profesor MUDr. Jaroslav Slaný, 
CSc., primář Dětského lékařství Městské ne-
mocnice Ostrava je ředitelem tohoto festivalu, 
proto jsem ho požádala o rozhovor. 
Pane profesore, proč jste se tomu začal 
věnovat?

Tak jako řada věcí v životě k nám přistoupí 
často úplně náhodou - a tak jsem se k festivalu 
dostal před asi 16 lety i já. Zprvu jsem pravidel-
ně navštěvoval festival jako divák, později jsem 
se stal členem Fondu Janáčkovy Hukvaldy, kte-
rý pořádá tento festival. No a od roku 2006 jsem 
pak byl Správní radou tohoto fondu jmenován 
ředitelem festivalu. Připravil jsem tak již letoš-
ní 6. ročník - tedy jeho dramaturgii, program 
a vše potřebné. Sestavuje se vždy na podzim 
předchozího roku (protože na podzim se žádá  
o granty na následující rok), tehdy se již musí 
tento program, byť alespoň rámcově sestavit, 
tedy vybrat tělesa, žánry, zohlednit, který skla-
datel má následující rok výročí narození či úmr-
tí a přizpůsobit se tomu… Festival organizuje 
Fond Janáčkovy Hukvaldy, který je „obecně 
prospěšná společnost“ - všechny funkce jsou bez 
nároku na odměnu a ani já jako ředitel festivalu 
nejsem za svou práci nikterak honorován. Je to 
zadarmo, člověk to rád dělá, jako Koníčka (s vel-
kým „K“…), stejně jako i další členové Správní 
rady. Sháníme peníze od sponzorů, podáváme 
granty - celý festival je postaven na takto sehna-
ných a posbíraných financích. 
O vás je známo, že máte rád vážnou hud-
bu, hrajete na něco?

Teď už si netroufnu říct, že „hraji“, ale hrál 
jsem dlouhá léta na klavír. Chodil jsem i sou-

kromně na konzervatoř, bavilo mne to, dlouhá 
léta jsem hrál, ale dnes si spíš zahraji opravdu 
jen pro radost a už vůbec si netroufám hrát před 
jakýmkoliv publikem!
K jaké hudbě máte blízko? Co rád poslou-
cháte?

Z oblasti tzv. vážné hudby je to opravdu 
spousta autorů. Samozřejmě je to Janáček, ale 
do toho jsem se vposlouchal až v průběhu ži-
vota, ve zralém věku. Když jsem byl mladý, tak 
jsem Janáčkovi příliš nerozuměl. Ale chce to 
čas… ale není to jen čas z hlediska vposlouchání 
se do jeho hudby. Je to také možná tak trošku 
být i „otlučen“ životem, protože i jeho život byl 
poměrně nesnadný. Ale mám velmi rád skladby 
pro varhany, violoncello, klavír, dále gregorián-
ský chorál a rannou polyfonii, spirituální zpěv  
a hudbu vůbec, určitě je to Bach, Händel, barok-
ní hudba, včetně našich vynikajících skladatelů 
té doby, pak je to Mozart, Beethoven, Schubert, 
Wagner, z našich určitě mimo Janáčka i Anto-
nín Dvořák …
Sledujete také třeba Superstar?

Superstar jsem sledoval jeden její ročník, 
jen nyní nevím, který to byl, ten úplně posled-
ní ročník jsem už ale příliš nesledoval. Já jsem 
vždy velice fandil těm mladým, kteří se soutě-
že účastnili, ale špatně jsem zejména prožíval 
ten vyřazovací systém smskovým hlasováním,  
i když je mi jasné, že zvítězit může jenom jeden 
- ale ne vždy spravedlivě byli, dle mého názoru, 
soutěžící ze soutěže vyřazováni…
Kolik vás na organizaci festivalu vlastně je?

Festival připravuji především já, jako ředitel 
festivalu, dále je v čele fondu 5-ti členná Správní 
rada, které jsem také členem. Předsedkyní Fon-
du je paní Mgr. Bohdana Rywiková, sekretářem 
je pan Pavel Bernatský z Hukvald.
Kde všude se festival koná?

Samozřejmě je to tzv. „open air“ festival, 

tedy festival pod otevřeným nebem, hlavním 
místem je hukvaldský amfiteátr, dále jsou to 
prostory hradu, zejména jeho bašta – tzv. mot-
ta, pak to jsou sakrální prostory - kostel sv. Mi-
kuláše v Hukvaldech-Rychalticích nebo kostelík 
na Hukvaldech. V posledních letech se v den 
Janáčkových narozenin - 4. července - scházíme 
v Janáčkově památníku, kde na závěr svého ži-
vota žil a tvořil. Akce se koná na zahradě památ-
níku, koná se zde koncert provázený mluveným 
slovem. Open air festivaly jsou samozřejmě 
závislé na dobrém počasí, což v období konce 
června a během měsíce července není bez rizik 
letních bouřek…
Jak je prostředí Hukvald přijímáno účin-
kujícími?

Většinou se velmi rádi na „čarovné“ Hukval-
dy vracejí - tak např. virtuos Pavel Šporcl se ve-
lice rád na hukvaldský festival opakovaně vrací. 
Mistr Petr Dvorský, který vystupoval na festi-
valu před dvěma lety, byl nadšen právě kontex-
tem přírodního amfiteátru v oboře… Podobně  
i Máchův Máj v podání Jana Třísky a režii Jana 
Kačera byl zde úchvatný… Také jsme v posled-
ních letech zařadili do programu festivalu před-
stavení her (mého milovaného) Shakespeara  
a mělo to veliký ohlas jak mezi publikem, tak  
i u účinkujících… (via)

Aplikace prvků ergoterapie v rehabilitačním ošetřování

Do Janáčkovy hudby musí člověk dozrát
Rozhovor s ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 
profesorem MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc., primářem Dětského lékařství
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Lékař Tomáš Obtulovič, ortoped 
Městské nemocnice Ostrava velkou část 
svého života věnuje našim pacientům, 
tu menší dobrodružství v horách. Jed-
na jeho pozvánka na besedu o zážitcích  
z prvního přechodu osmitisícového hima-
lájského masívu Kanchenjunga na hrani-
ci Nepálu a Indie mne inspirovala k dal-
ším otázkám.

Pane doktore, proč jste začal jezdit po 
světě?

Rád poznávám něco nové. V tomto případě 
nové lidičky a prostor, ve kterém žijí.
Co vás k tomu vedlo?

Touha po poznání. Vidět a zažít, jací lidé 
jsou jinde a jaké to je jinde.
Co vás na tom fascinuje? 

Setkání s neznámým. Život byť jen na něko-
lik dnů nebo týdnů zcela jinde. Mimo naši běž-
nou realitu bytí a nebytí.
Proč jste si vybral horolezectví a vysoké 
hory? 

V horách se pohybuji od mala. Nevyrůstal 
jsem v nich, přeci jenom jsem z Havířova. Ale 
pohyboval jsem se a pohybuji se v nich asi čas-
těji než jiní. Veškeré aktivity v horách jsou fajn, 
ať už se jedná o u nás populární turistiku nebo 
kolo a někteří třeba jako já objeví časem lezení 
nebo později horolezectví. Říká se tomu přiro-
zený vývoj. Dnes však je přeci jenom méně těch, 
kteří si projdou většinu hor na Slovensku, stráví 
nějaký ten den na skalách, než se poprvé do-
tknou vysokých kopců. Dnes je tento vývoj díky 
velkým možnostem velmi urychlen. Bohužel to 
pak odráží i přístup některých k aktivitám, kde 
jsou přeci jenom nutné nějaké zkušenosti, ale 
jim prostě chybí. A já si horolezectví nevybíral! 
Bylo to prostě přirozené. A terény jsou vždy tak 
těžké, jak si je sami uděláte!
Jaký byl váš nejneuvěřitelnější zážitek?

Jeden můj kamarád je strašně alergický na 
slovo „nej“. Nejvyšší, nejrychlejší, nejhodnot-
nější. Poskytuje rozhovory přeci jenom častěji. 
Yettiho jsem ještě nepotkal! To by bylo asi těžko 
uvěřitelné. V osmnácti při prvním pořádném 
stopování po švýcarských Alpách jsem jedné pa-
ničce roztrhl cepínem sedačku auta. Žádná malá 
díra, ale pořádný čtyřiceticentimetrový trhanec. 
Jo, to bylo těžko uvěřitelné! Pěkně jsem ze sebe 
německy koktal omluvu. A jeden novější z pra-
xe. Povedený syn nechtěl umýt mámě hrnec 

po guláši, tak nakonec o ni zlomil židli. Takový 
místní z Vítkovic, asi více uvěřitelný!
A kdy nejveselejší? 

Sranda musí být furt, no ne?! Historek 
je mnoho. Při první návštěvě Nepálu jsem  
v Namche Bazaaru dostal takový průjem, v ho-
rách jde Špačkova etiketa slova stranou, tedy 
prostě sračku, že jsem se pro jistotu do ničeho 
neoblékal, abych pak mohl pěkně neošacen do-
běhnout na záchod v lodgi. Na svlékání pros-
tě tehdy nebyl čas. No a těžko se jedné Šerpce 
v tom sprintu s patřičnou grimasou na tváři 
vysvětlovalo, proč běhám nahatý po chodbě. 
Vždy si na to vzpomenu, když mi nějaký paci-
ent tvrdí, že má průjem.
Bál jste se někdy? Kdy a proč?

Strach je naprosto přirozený. A kdo jej 
nemá nebo někdy neměl, tak pěkně kecá. Strach 
musíte mít, je to přirozená brzda, aby se člověk 
někdy nedostal do ještě většího průseru, než 
v jakém se právě nachází. Bál jsem se opako-
vaně. Nejenom v horách. Čím více zkušeností 
získáte a budete vědět, co jak a kdy dělat, tím 
to bude snadnější. Strach a zároveň respekt by 
měl člověku zůstat. Naučit se jej ovládat je však 
důležité a není to jen tak. Podobně to funguje  
i v medicíně a v běžném životě.
Byl jste někdy na pokraji svých sil? 

Byl. Nejednou. Nebylo to nijak příjemné. 
Bavíme se však o situaci, kdy je člověk řádně na 
dně a pomoci mu musí kamarádi. Vybavuji si 
pokus o severní stěnu Gross Glockneru v lednu 
těsně po státnici z chirurgie, kdy jsem byl úpl-
ně na kašu a cesta v té strašné kládě, tehdy bylo 
pod -20 °C a větru na bivakovací boudu, byla 
nekonečná. Hrozná zima, pak jsem se vyčer-
páním pozvracel, byl jsem trochu podchlazený. 
Podobně mi bylo i letos při skialpovém výletě 
v Tatrách, kdy to nebylo úplně podle plánu. Ale 
tady jsem zázračně chytl druhý dech. Tady je 
nezbytné, že i když je člověk zcela na maděru, 
tak pořád musí mít pozitivní myšlenky, mít tah 
na bránu a enormně důležitá je podpora parťá-
ka. Tady se pozná opravdový parťák. V tom je 
horolezectví velmi specifické od ostatních spor-
tů. Asi nikde jinde se nespoléháte tolik na toho 
druhého.
Jste lékař, ortoped, neděsí vás někdy to, 
že jste někde v extrémní výšce, na konci 
světa a může se vám něco stát? 

Nad tím nelze takto přemýšlet. U nás se 
jezdí dost neohleduplně, zajet vás mohou klid-
ně dneska. Přemýšlíte o tom? Musíte vědět, co 
chcete dělat. Zásadní je vždy pečlivé plánová-
ní. Mít v hlavě plán. Na větší akci si jej dát na 

papír. Probrat si opakovaně jednotlivé kroky.  
A čerpat ze zkušeností. Pokud jich moc nemáte, 
je to blbé. Krizové situace nebo průser asi hůře 
nebo vůbec nevyřešíte. Jako lékař však asi více  
a častěji domýšlím eventuální následky na roz-
díl od mých kamarádů, kteří v tomto směru mají 
hlavu čistší. A prostě do některého rizika nejdu. 
Typicky při skalním lezení.
Setkal jste se na svých cestách s nějakým 
neuvěřitelným člověkem, který vás výraz-
ně obohatil? 

Každé setkání nebo kontakt s někým novým 
je inspirující a obohacující. Z mého pohledu je 
jedno, zda se Šerpou kdesi v Himálaji nebo s ně-
jakým pacientem z Horní Dolní. Jeden kamarád 
mi jednou řekl, že i na tom špatném si musím 
najít něco dobrého, přínosného. Někdy se hle-
dání moc nedaří, to se přiznávám.
Myslíte si, že byste dokázal žít třeba v Ne-
pálu ve výšce nad 4–5 tisíc metrů? 

Dokázal! Ale položil bych otázku jinak. 
Chtěl bych tam žít? Myslím, že ne. Nepál mám 
rád. Jeho obyvatele, fantastické hory, které Vás 
donutí se vracet. Ale moje srdce tíhne k Evropě, 
k České republice. Tady to mám rád. Rád říkám, 
že české kořeny jsou hluboko zakořeněny. Rádi 
cestujeme, ale přesadit nás je obtížné. Podobné 
je to i s prací.
Odešel byste pracovat do ciziny?

Plánuji to. Ale rozhodnutí je to velmi obtíž-
né. Z mnoha důvodů. Nedávno jsem ale v jedné 
knize četl, mimochodem ji napsal irský lékař, 
který udělal kariéru v IVF oplodnění ve Státech, 
že pokud chce člověk něco udělat, ať to udělá, 
jinak toho bude později litovat. A já jsem vždy 
chtěl na nějakou dobu do zahraničí za zkuše-
nostmi odejít.
Podle článků, které jsem od vás otisk-
la, vím, že umíte i zajímavě psát. Máte 
v úmyslu své zážitky z cest někdy sepsat?

Na psaní chybí poslední dobou energie. Pří-
běh musí být poutavý, živý, vtáhnout čtenáře. 
Jedno zda z Beskyd nebo z Himálaje. Nedáv-
no jsem měl několik telefonátů, zda bych pře-
ci jenom opětovně něco nenapsal. V létě se mi 
chystá americká horolezecká ročenka „Ameri-
can Alpine Journal“ otisknout moje fotografie 
z předloňského výletu do Masívu Genyen v zá-
padním Sečuanu. Je to pecka! Nepokrytě se při-
znám, že z toho mám radost. Je to jako by Vám 
něco vydali v přírodovědeckém Nature. Druhý 
anglicky psaný titul po Japanese Alpine News. 
To mne trochu namotivovalo a něco připravuji 
do titulů, které jsou pro mne stále výzvou. 

(via)

I na pokraji sil můžete chytit druhý dech
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Poděkování za 
záchranu života

 
Děkuji všem lékařům a dalším pracovní-

kům za záchranu mého života.
Ve čtvrtek 12. května 2011 jsem prodělala 

akutní infarkt myokardu, kde mně zachránil 
profesionálním výkonem pan MUDr. Kamil 
Novobílský. Ráda bych poděkovala jemu  
a také setře paní Darje Grymové za příklad-
nou péči. Pak jsem byla převezená na stani-
ci H, kde se o mne po celou dobu mé nemoci 
vzorně staral pan MUDr. Tomáš Kolomaz-
ník.

Dále bych zvlášť chtěla poděkovat ošet-
řovatelkám a sanitářkám za vzornou péči  
o mou osobu. 

Děkuji.
S pozdravem Alena Fešarová

V měsíci červenci slaví významné  
životní jubileum:

Mária Kolesárová, Pavla Hrivňáková, 
Vladimíra Lašová, Jaroslava Apriasová, 
Jiřina Gálková, MUDr. Blanka Chvílová,
Věra Palkovská, MUDr. Jana Švandová, 

Pavel Konůpka, Jarmila Uhlíková, 
JUDr. Ján Malysa, Marie Petrášová, 

Lucie Lišková

Pracovní výročí v měsíci červenci:
20 let v MNO:  

MUDr. Miroslav Hájek, Karla Šikulová, 
Jitka Navrkalová, Lenka Gromanová

25 let v MNO:  
Dana Richtárová, Radmila Fuzíková, 

Šárka Ličková, Jana Bednářová 
30 let v MNO:  

Jana Hamrusová, Magda Pavelková, 
Alena Hrubá, MUDr. Čestmír Ramík

35 let v MNO:  
Věra Záviská, Marta Imiolová,  

Helena Holaňová 
40 let v MNO:  

Lucie Nováková, Libuše Špoková

V měsíci srpnu slaví významné 
životní jubileum:

Dana Rippová, Eva Tobolová,  
Jana Hamrusová, Jana Jiříkovská,  

Eva Slezáková, Jana Kolaříková,  
Lenka Berkusová, Bc. Olga Skurčáková, 

Jana Smetanová, Rosalie Pigulová,  
Lucie Janošová, Zdeňka Popková,  

Karel Berta, MUDr. Zdeňka Lišková, 
MUDr. Marie Rydlová, Vladimír Petroš

Pracovní výročí v měsíci srpnu:
20 let v MNO: 

Margaret Skarlatosová, Marta Kubisová, 
Naděžda Kamišová, MUDr. Ivo Horák 

25 let v MNO: 
Marie Brožová 

30 let v MNO: 
Iva Reková, MUDr. Jan Sikora

35 let v MNO: 
Vladimíra Michalská

40 let v MNO: 
MUDr. Václav Klimeš, Jana Odzemcová

Sympatická, Srdečná, Spolehlivá, Spole-
čenská a Stylová. To jsou atributy pro 
nejkrásnější sestru v republice a my 
máme to štěstí, že Miss sestra za rok 
2010, sympatická, dnes už Mgr., Aneta 
Rusinová, pracuje na naší chirurgii.

Jak s odstupem času hodnotíte svoji účast 
v této soutěži?

Soutěž MISS SESTRA ČR 2010 skončila  
v lednu roku 2011. Probíhala již od srpna 2010, 
což byla dost dlouhá doba na vrytí do paměti. 
Zůstaly mi krásné vzpomínky.
Co vám tato soutěž dala a co vzala?

Vzala? Nenapadá mě nic. Domnívám se, 
že mi pouze dala a to velmi mnoho. Pokud od-
myslím hmotné dary (auto, dovolená, šaty, kos-
metika), tak je to například odvaha do nových  

neznámých věcí, přátelství s milými lidmi a třeba  
i krásný pocit a zážitek, který se nezapomíná. Je 
velmi příjemné zažívat pocit vítězství a zájem 
širokého okolí, který trvá doposud.
Doporučila byste účast v soutěži dalším 
sestrám z MNO? A proč?

Určitě ano! Jednak proto, že by bylo více 
než milé předávat v únoru 2012 korunku naší 
sestřičce a ukázat tak, že v Městské nemocnici  
v Ostravě pracují srdečné, sympatické, spo-
lehlivé, společenské a stylové sestřičky, ale 
také proto, že je to soutěž o nás – zdravotních 
sestřičkách, které si vždy dostat něco navíc za-
slouží. Jde o to, nechat ostych stranou a jít do 
toho! 
Na finálovém večeru vás byli podpořit 
také vaši nejbližší, mělo vaše vítězství pak 
nějakou dohru i v soukromí? 

Mám velkou rodinu, která je mi oporou  
v každých chvílích, což tomu při této soutěži ne-
bylo jinak. Po vítězství jsme společně uspořáda-
li velkou oslavu.
Setkala jste se také s negativní reakcí? 

Ne, nesetkala.
Na pracoviště jste z peněz pořídila kávo-
var, byla to dobrá investice?

Z mého pohledu soudím, že se jednalo  
o dobré rozhodnutí, což si s kolegyněmi potvr-
zujeme každé ráno před nástupem na sál.
A co autíčko, které jste vyhrála, jak jste se 
s ním sžila?

Každý člověk se s novým autem sžije velmi 
rychle, to platí i v mém případě. Dělá mi radost 
každý den.
Máte nějakou legrační vzpomínku na tuto 
soutěž? 

Velmi mě rozesmál a pobavil sympatický 
moderátor „missek“ Vojtěch Bernatský, který 
sbíral perličky z volného času všech soutěžících. 
U mne si nejvíce zapamatoval právě rybářství, 
které jisto jistě nepatří k mým největším koníč-
kům, natož pak k vášním.  První dny po ví-
tězství jsem se již dočetla v titulcích novin, že 
soutěž Miss sestra vyhrála půvabná (vášnivá, 
sympatická…) rybářka z Ostravy.
Co vaše plány do budoucna? A co škola, 
kterou studujete?

Mé plány do budoucna se částečně naplnily 
dokončením magisterského studia na Lékařské 
fakultě v Ostravě. Nyní mě čeká dostudování 
specializace „perioperační sestry“ v Brně. Poté 
čas ukáže, co bude dál.

(via)

Nejkrásnější sestra Miss 2010 pracuje na naší chirurgii

Účast v soutěži kolegyním doporučuji

V LDN Radvanice došlo k prohloubení 
ošetřovatelské péče v oblasti rehabilitačního 
ošetřování o princip podpory zachování rozu-
mových schopností pacientů. S ohledem na to, 
že vysoký podíl našich pacientů trpí různými 
formami demence, je nutné vykazovat, v rámci 
ošetřovatelské péče, aktivity, které by mírnily 
dopad této nemoci na jejich každodenní život. 
Zavedli jsme nově tzv. ranní kruhy - jsou to 
setkání pacientů, ve kterých jsou pod vedením 
ošetřovatelského personálu podporovány jejich 
kognitivní funkce (paměť, pozornost, myšlení, 
úsudek…). Využíváme doporučované techniky, 
např. hledání životního příběhu, připomenu-
tí aktuálních údajů ze života „venku“, hraní 
společenských her, aktivní posilování paměti 
apod. Setkání probíhá při příznivém počasí na 
terasách LDN nebo v jídelnách na jednotlivých 
stanicích.

Další změnou prochází suterén budovy – 
úsek rehabilitace, kde pod taktovkou vedoucí 
Provozního útvaru, paní Dagmar Noremberczy-
kové a ve spolupráci s panem Michalem Ficem 
z Odboru správy budov, dochází ke změnám 
v charakteru a počtu místností – patří jim obě-
ma, za vstřícnost a flexibilitu, vřelé poděkování. 
Tyto zmíněné úpravy jsou důsledkem dalšího 
kroku, který vedeme společně s primářem LDN 
ke zkvalitnění zdravotnické péče – rozšíření po-
skytovaných služeb o práci klinické logopedky, 
která nastoupí v červenci.

Slova závěrem: Ptal se jednou vnuk svého 
prapraotce: „Dědo, co to znamená být blahosla-
vený?“ Starý muž se zamyslel a pravil: „Blaho-
slavení jste vy všichni, kteří mi nějak ulehčujete 
dny stáří, které mi ještě zbývají ujít po cestě do 
věčného domova.“

Bc. Jarmila Siverová,  vrchní sestra LDN

Zastavme se na chvíli a darujme svůj čas


